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Majetek města
Nemovitosti - doporučení pro ZM
[ 2012 - 47 ]
Horská čp. 187
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.02.2012 *
schválit prodej domu čp. 187 Horská ulice na pozemku st. p. 197, spolu s pozemkem st. p. 197, vše v části
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obce Horní Staré Město, v obci Trutnov, v k. ú. Horní Staré Město, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
18.06.2010 novým obecným zveřejněním na dobu min. 60 dnů, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění
20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, za minimální nabídkovou cenu 8000000,- Kč.
[ 2012 - 48 ]
Pražská čp. 15
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.02.2012 *
schválit prodej nemovitostí - nebytové jednotky č. 15/1 o celkové výměře 22.20 m²v čp. 15 ul. Pražská
na pozemku st. p. 223, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 15 ul. Pražská
a na pozemku st. p. 223, vše v části obce Horní Předměstí, v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 18.01.2008 a Prohlášení vlastníka ze dne 18.12.2007, novým obecným
zveřejněním, bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemce, na dobu minimálně
30 dnů za minimální nabídkovou kupní cenu 438000,- Kč.
[ 2012 - 49 ]
Lípové náměstí čp. 264
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.02.2012 *
schválit prodej obsazené bytové jednotky č. 264/4 1 + 2 o výměře 88.14 m² v domě čp. 264 na st.p. 276
Lípové náměstí, v části města Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně spoluvlastnických
podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 276, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.2.2008
a Prohlášení vlastníka ze dne 7.1.2008 novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..,
bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemce, na dobu minimálně 30 dnů
za minimální nabídkovou kupní cenu 554060,- Kč.
(Nájemci nevyužili nabídky k prodeji v 1. ani ve 2. kole prodeje.)
[ 2012 - 50 ]
P. Holého - garáž
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.02.2012 *
schválit prodej nemovitostí: objekt občanské vybavenosti - garáže bez č.p./č.e. o celkové výměře 78 m²
na pozemku st. p. 3214, spolu s pozemkem st. p. 3214, vše v ulici P. Holého, části obce Horní Předměstí,
v obci a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 09.10.2009, do vlastnictví společnosti
AUTOSTYL, a. s., se sídlem Horská 579, Trutnov, IČ 24727741, zastoupená předsedou představenstva
, za nabízenou cenu 250000,- Kč
[ 2012 - 51 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.02.2012 *
schválit prodej nemovitostí - nebytové jednotky garáže č.
o výměře 17.9 m² v čp.
,
na pozemku
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp.
a
na pozemku
vše v části obce Střední předměstí, v obci a
, v rozsahu znaleckého
posudku ze dne 05.10.2009, do vlastnictví
za nabízenou kupní cenu 257000,- Kč.
(Nájemce nevyužil nabídky k prodeji v 1. kole prodeje)
[ 2012 - 52 ]
Polská čp. 367
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.02.2012 *
schválit záměr a přípravu prodeje domu čp. 367 ul. Polská, Střední škola podnikatelská, na pozemku st. p.
3672, spolu s pozemkem st. p. 3672, v obci Trutnov, v části města Dolní Předměstí, k. ú. Trutnov. Uvedená
nemovitost bude prodávána jako celek, obecným zveřejněním, mimo Zásad pro prodej...., bez uplatnění
20 % slevy ze sjednané ceny, s upřednostněním nájemců, za minimální nabídkovou cenu, vycházející
ze znaleckých posudků za 11000000,- Kč
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Nebytové prostory - záměr města
[ 2012 - 53 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP o celkové výměře
73.53 m² (prodejna 45.80 m², sklad 13.82 m², šatna 9.20 m², úklidová komora 2.51 m² a WC 2.20 m²)
s
,
za nabídnuté nájemné.
souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 645 Dlouhá, umístěné v I. NP o celkové
výměře 73.53 m² (prodejna 45.80 m², sklad 13.82 m², šatna 9.20 m², úklidová komora 2.51 m² a WC 2.20
m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2223,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 1111,Kč/m²/rok za sklad, provozovnu služeb, 695,- Kč/m²/rok za úklidovou komoru, šatnu, WC, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a
sázkové kanceláře.
[ 2012 - 54 ]
Dlouhá čp. 644
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 644 ul. Dlouhá, umístěné v I. NP
o celkové výměře 47.97 m² (1 prodejna 38.36 m², 1 šatna 5.61 m², 1 úklidová komora 1.80 m² a 1 WC 2.20
m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2223,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 1111,Kč/m²/rok za provozovnu služeb, 695,- Kč/m²/rok za šatnu, úklidovou komoru, WC, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a
sázkové kanceláře.
[ 2012 - 55 ]
Dlouhá čp. 644
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 644 Dlouhá, umístěné v I. NP o celkové
výměře 115.80 m² (zádveří 9.00 m², prostor cukrárny 64.70 m², WC návštěvníků - ženy + imobilní 2.45 m²,
WC návštěvníků - muži 4.20 m², sklad 9.60 m², sklad obalů 0.55 m², sklad odpadků 1.30 m², přípravna
zmrzliny 15.50 m², WC personálu + úklid. nika 3.05 m², šatna + denní místnost personálu 5.45 m²) na dobu
určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2223,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář, 1111,- Kč/m²/rok
za sklad, chodbu, zádveří, provozovnu služeb, 695,- Kč/m²/rok za šatnu, úklidovou komoru, WC, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny,
videoterminálu a sázkové kanceláře.
[ 2012 - 56 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp.
, umístěného v I. NP o celkové výměře 185.08 m² (1 prodejna
135.52 m², 2 výlohy 4.80 m², 1 sklad 22.36 m², 1 šatna 8.00 m², 1 umývárna 8.00 m² a 1 WC 6.40 m²)
s uzavřením nájemní smlouvy na uvolněnou ideální část plochy nebytového prostoru ve výši 35 %
s obchodní firmou Compel s. r. o. a
za nabízené nájemné.
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souhlasí
*
02.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout ideální část 35 % plochy nebytového prostoru v čp.
, umístěného v I. NP o celkové výměře 185.08 m² (1 prodejna 135.52 m², 2 výlohy 4.80 m², 1 sklad
22.36 m², 1 šatna 8.00 m², 1 umývárna 8.00 m² a 1 WC 6.40 m²) na dobu určitou do 31.05.2016 s úvodní
cenou pro jednání ve výši 78374,- Kč/rok za ideální část 35 % plochy nebytového prostoru, včetně uplatnění
meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy jím pronajaté části
nebytového prostoru k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení této části nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebytový prostor je vhodný
k provozování prodejny nebo kanceláře. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a
sázkové kanceláře.
Nebytový prostor je v užívání více nájemců. Pokud některý z nájemců ukončí nájemní vztah na jím
pronajatou část nebytového prostoru, bude zůstávajícím nájemcům nebytového prostoru přednostně
nabídnut k pronájmu.
[ 2012 - 57 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP o celkové
výměře 123.80 m² (restaurace 43.00 m², bar 22.80 m², kuchyň 16.00 m², přípravna 18.00 m², sklady 13.00
m², chodba 5.00 m², 2x WC o celkové výměře 6.00 m², dále uzamčené zadní vnitřní schodiště)
, na dobu neurčitou za nájemné
dohodou ve výši 73000,- Kč/rok za celý nebytový prostor, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného, za účelem provozování restaurace. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových
prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nájemce bere na vědomí současný technický stav
nebytového prostoru včetně skutečnosti, že dochází k občasnému průsaku vody ze stráně do nebytového
prostoru a současně souhlasí s tím, že případné vzniklé škody si bude řešit vlastním pojištěním.
V současné době probíhá příprava prodeje objektu.
Nebytové prostory - nájemní smlouvy
[ 2012 - 58 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
, umístěné v I. NP o celkové výměře
69.70 m² (1 prodejna 19.60 m², 1 výstavní místnost 33.60 m², 2 sklady o celkové výměře 13.50 m² a 1 WC
3.00 m²) s prominutím nájemného za měsíc leden 2012 z důvodu rekonstrukce nebytového prostoru
obchodní firmě Jihočeská textilní s. r. o., zastoupená jednatelem
, se sídlem Kácov
125, Kácov
[ 2012 - 59 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
u nebytového prostoru v čp.
, umístěného v I. NP o celkové výměře 48.43 m²
(prodejna 20.42 m², 2 výlohy o celkové výměře 2.40 m², kancelář 8.61 m², sklad 17.00 m²) s prominutím
placení poloviny úroku z prodlení ve výši 3374,- Kč z dlužného nájemného za období od 01.12.2006
do 30.11.2011
,
Pozemky - záměr města
[ 2012 - 60 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
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(cca 130 m²) v

k zahrádkářským účelům za nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv
výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a schválena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č.
, uzavřené s
na pronájem části
v
, dohodou k 31.03.2012
[ 2012 - 61 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout část
(cca 180 m²) v
k zahrádkářským účelům a k umístění stávající vjezdové brány za nájemné 3,Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem projednána a
schválena pronajímatelem.
*
01.02
*
s ukončením nájemní smlouvy č.
na pronájem části
v
, uzavřené
s
, dohodou k 31.03.2012
[ 2012 - 62 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
část
(cca 143 m²) v
, z toho cca 16 m² za nájemné 10,- Kč/m²/rok za účelem umístění stávající pergoly a cca 127 m²
za nájemné 3,- Kč/m²/rok k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba nebo
výsadba stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem.
[ 2012 - 63 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout
(979 m²) v
za nájemné 0.20 Kč/m²/rok za účelem sečení trávy na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba či výsadba
stromů musí být předem odsouhlasena pronajímatelem. Úklid pozemku provede nájemce na své náklady.
[ 2012 - 64 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat
(373 m²) v
za kupní cenu 300,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
z převodu nemovitostí, hradí kupující.
doporučuje
*
02.01 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit s prodejem části

T:20.02.2012 *
(cca 207 m²) v

[ 2012 - 65 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města prodat část
(cca 2 m²) v
za kupní cenu 700,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně
z převodu nemovitostí, hradí kupující.
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[ 2012 - 66 ]
p. p. 236/71, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s obecným zveřejněním záměru města prodat p. p. 236/71 (159 m²) v k. ú. Trutnov za minimální kupní cenu
ve výši 300,- Kč/m² s tím, že uzávěrka nabídky bude dne 31.03.2012 a veškeré náklady spojené
s převodem, mimo daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.
Zveřejnění zaslat do čp. 174.
Pozemky - doporučení pro ZM
[ 2012 - 67 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.02.2012 *
souhlasit se změnou termínu kolaudace stavby v nájemní smlouvě s dohodou o budoucí koupi č.
uzavřené s
za účelem výstavby rodinného domu na
, z 31.03.2012 na 31.03.2013.

,

[ 2012 - 68 ]
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
nesouhlasit s prodejem
v
územního plánu v dané lokalitě.

T:20.02.2012 *

z důvodu probíhající změny

Pozemky - nájemní smlouvy
[ 2012 - 69 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
s pronájmem části
vjezdu na
31.12.2012

a

(cca 85 m²) v
v

*

za účelem
za nájemné 5,- Kč/m²/rok do doby kolaudace, t.j.

[ 2012 - 70 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(cca 200 m²) v
, z toho 194 m²
k zahrádkářským účelům za nájemné 2,- Kč/m²/rok a 6 m² za nájemné 7,- Kč/m²/rok za účelem umístění
stávající kůlny na dobu určitou 5 let s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2012 - 71 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(23 m²) v
za účelem umístění stávajícího
prodejního stánku potravin a smíšeného zboží, za nájemné 600,- Kč/m²/rok na dobu určitou 5 let.
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[ 2012 - 72 ]
p. p. 2731, p. p. 1717/7, k. ú. Trutnov
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 2731 (1.5 m²) a části p. p. 1717/7 (1.5 m²) v k. ú. Trutnov společnosti Petr Teichman
- RAFFAEL-art za účelem umístění dvou skleněných vitrín s mapou města a firemními logy za podmínky, že
odsouhlasí nájemné ve výši 1000,- Kč/m² pohledové plochy/rok.
[ 2012 - 73 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem
(73 m²) v
k zahrádkářským účelům za
nájemné 3,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tím, že jakákoliv výstavba a výsadba stromů musí být předem
projednána a schválena pronajímatelem.
[ 2012 - 74 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části
(3 m²) v
za účelem trvalého umístění
stávající studny a jejího zajištění proti úrazu cizích osob za nájemné 10,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou.
[ 2012 - 75 ]
p. p. 1999/4 a další, k. ú. Horní Staré Město
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s pronájmem části p. p. 1999/4 (cca 55 m²), p. p. 322/1 (cca 137 m²), p. p. 321/2 (cca 321 m²), p. p. 1982/1
(cca 111 m²), p. p. 1792/1 (cca 316 m²), p. p. 2005/1 (cca 72 m²), p. p. 320/2 (cca 643 m²), p. p. 320/3 (cca
1011 m²), p. p. 362 (cca 662 m²) a p. p. 1998/2 (cca 113 m²) v k. ú. Horní Staré Město společnosti
INGPROservis - pozemky budou dotčeny dočasnými zábory při opravě mostu ev. č. 14-069 v Horním Starém
Městě. Pronájem bude uzavřen na dobu určitou 2 let za nájemné 20,- Kč/m²/rok s účinností ode dne
zahájení stavby.
[ 2012 - 76 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy na části
v
(pozemek
vedený ve zjednodušené evidenci) v rozsahu cca 105 m² za účelem přístupu k domu čp.
ve prospěch
. Věcné břemeno bude uzavřeno za jednotkovou cenu 30,- Kč/m² + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněná.
[ 2012 - 77 ]
p. p. 1199/1, k. ú. Voletiny
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením úplatného věcného břemene pro spol. VAK TRUTNOV a. s., na části p. p. 1199/1 v k. ú. Voletiny,
spočívajícího v právu uložení a provozování stavby kanalizace a vodovodu v celkovém rozsahu cca 52 m².
Jednotková cena činí 50,- Kč/m² + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
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[ 2012 - 78 ]
p. p. 2863/4, k. ú. Babí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zřízením bezúplatného věcného břemene pro spol. LOM Babí, a. s., na p. p. 2863/4 (dříve p. p. 2863)
v k. ú. Babí, spočívajícího v právu chůze a jízdy za účelem těžby v rozsahu 2548 m². Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Bytové záležitosti
[ 2012 - 79 ]
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zapůjčením
na dobu určitou 6 měsíců za "regulované nájemné"
[ 2012 - 80 ]
rada města
nesouhlasí
*
01.01
se změnou nájemce bytu

*
o vel. 1+2 z nájemce

[ 2012 - 81 ]
Bulharská čp. 65 - VŘ
rada města
souhlasí
*
01.01
*
se zveřejněním záměru města pronajmout byt na adrese Trutnov, Bulharská 65 o vel. 1+2 standardní byt, č.
bytu 1, 2. podlaží (kuchyň 10.00 m², 1. pokoj 28.00 m², 2. pokoj 21.00 m², topení etážové plynové, k bytu
patří koupelna 3.00 m², WC 1.00 m² - vlastní mimo byt, spíž 1.00 m², předsíň 6.00 m² a sklep 7.50 m²,
měsíční nájemné 3998,- Kč). Byt bude pronajímán na základě výsledku výběrového řízení, kde se bude
nabízet měsíční nájemné a zároveň předplacení nájemného. Předplacení nájemného bude v minimální výši
50000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Majetek města - různé
[ 2012 - 82 ]
Výjimka z dopravního značení
rada města
nesouhlasí
*
01.01
*
s vydáním výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pro firmu DRANA s. r. o. Náchod
[ 2012 - 83 ]
Správa sportovišť, s. r. o.
rada města
vyhlašuje
*
01.01
*
výběrové řízení na pozici jednatele společnosti Správa sportovišť, s. r. o. Trutnov
schvaluje
*
02.01
*
podmínky výběrového řízení na pozici jednatele dle předloženého návrhu
jmenuje
*
03.01
*
komisi pro hodnocení nabídek v navrženém složení
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Různé
[ 2012 - 84 ]
Svazek obcí Východní Krkonoše - změna stanov
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.02.2012 *
schválit dodatek č. 4 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Východní Krkonoše v navrženém
znění
*
01.02 Urč:zastupitelstvo města
T:20.02.2012 *
pověřit starostu města Mgr. Ivana Adamce k podpisu dodatku č. 4 ke Stanovám Svazku obcí Východní
Krkonoše
[ 2012 - 85 ]
Svazek obcí Východní Krkonoše - činnost v r. 2011
rada města
doporučuje
*
01.01 Urč:zastupitelstvo města
T:20.02.2012 *
vzít na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Východní Krkonoše v roce 2011
[ 2012 - 86 ]
Převzetí záštity nad sportovní akcí
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s převzetím záštity města Trutnova nad akcí "Mistrovství České republiky v silovém trojboji 2012"
[ 2012 - 87 ]
Organizační řád MěÚ Trutnov
rada města
schvaluje
*
01.01
*
organizační opatření č. 1/2012, organizační řád MěÚ Trutnov
[ 2012 - 88 ]
Znak města
rada města
souhlasí
*
01.01
*
s bezúplatným použitím znaku města Trutnova firmou P.F.art, spol. s r.o., na připravovanou nástěnnou mapu
[ 2012 - 89 ]
Příští schůze rady města
rada města
stanovuje
*
01.01
*
termín konání příští schůze rady města na pondělí 13. února 2012 od 15.00 hod v zasedací místnosti č. 301
MěÚ
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

